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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
1.1. Ранній доступ та інклюзивність
1.1.1. Організація та участь з залученням адвокатів місцевих центрів з надання
БВПД та фахівців різних галузей права у тематичних «гарячих» телефонних лініях на базі
організації партнера – КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької
обласної ради задля надання правової інформації і консультацій мешканцям
територіальних громад з нагальних правових питань з метою допомоги в реалізації та
захисті їх прав та свобод:

Під час прямої телефонної лінії на базі
Комунальної установи «Запорізький обласний
контактний центр»

18.02.2020 року заступником директора
центру взято участь у телефонній гарячій лінії на
тему «Сімейне право» на базі Запорізького
обласного контактного центру.
Під час тематичної «гарячої лінії»
мешканці міста та області отримали роз’яснення
законодавства та відповіді на питання, що
стосуються не лише сімейних правовідносин, але
й оформлення спадщини, порядку отримання
путівок на санаторно-курортне лікування, оплати
комунальних послуг, отримання матеріальної
допомоги.

17.03.2020 року директором центру Ольгою
Бородіною та адвокатом Олексієм Інашвілі взято
участь у телефонній гарячій лінії на базі
Запорізького обласного контактного центру.
Під час гарячої лінії мешканцям області
були надані відповіді на питання щодо судового
порядку розірвання договору оренди землі,
порядку отримання субсидії та ін.

Під час прямої телефонної лінії на базі
Комунальної установи «Запорізький
обласний контактний центр»

1.1.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів в
установах виконання покарань, в органах пробації, в слідчих ізоляторах, з актуальних
правових питань та питань, пов’язаних з наданням БВПД:
20.01.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги»
проведено інформаційний захід у Вознесенівському районному відділі Філії Державної
установи “Центр пробації” в Запорізькій області для осіб, засуджених до позбавлення
волі, які періодично з’являються для реєстрації до уповноваженого органу з питань
пробації. Під час заходу присутнім повідомлено про їхнє право на отримання безоплатної
первинної та вторинної правової допомоги та порядок реалізації такого права.
На заході були присутні 20 осіб.
Поширено інформаційні буклети у кількості 10 шт.

24.01.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
проведено консультацій-роз’яснювальний захід в приміщенні Оріхівського районного
сектору Філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області для осіб, які
перебувають на обліку на тему: «Відповідальність батьків за виховання дітей». Під час
заходу надана інформація щодо відповідальності батьків за адміністративні проступки
дітей, порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
На заході були присутні 8 осіб
12.02.2020 року працівниками відділу
«Вільнянське бюро правової допомоги» спільно з
представниками Вільнянського
районного
сектору Державної установи «Центр пробації» у
Запорізькій області, Вільнянської районної філії
Запорізького обласного центру зайнятості,
Управління соціального захисту населення
Вільнянської районної державної адміністрації
проведено інформаційно-роз’яснювальний та
комунікативний захід у Державній установі
«Софіївська виправна колонія (№55)» для осіб,
які
перебувають
у
місцях
виконання
покарань(засуджених),
та
готуються
до
звільнення. Присутні було проінформовано про
соціальну реабілітацію після звільнення, про
працевлаштування,
визначення
місця
проживання, можливості отримання медичної та
соціальної допомоги та багато інших питань.
На заході були присутні 45 осіб.

Інформаційно-роз’яснювальний захід у
Державній установі «Софіївська виправна
колонія (№ 55)»

12.03.2020 року керівництвом центру досягнуто домовленості з Комунарським
районним відділом Філії Державної Установи «Центр пробації» в Запорізькій області,
Вознесенівським районним відділом Філії Державної установи «Центр пробації» в
Запорізькій області, Дніпровським районним відділом Філії Державної установи «Центр
пробації» в Запорізькій області щодо співпраці шляхом організації роботи мобільних
правових офісів та забезпечення зазначеними установами у випадку звернення осіб, що
знаходяться на обліку, з правовими питаннями поза межами часу роботи мобільних
офісів, здійснювати перенаправлення таких осіб до Запорізького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги або (за бажанням особи) надати
можливість таким особам подавати через установу письмові звернення за встановленою
формою, які у подальшому пересилати до Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги на електронну адресу центру.
Для забезпечення зазначених домовленостей центром була розроблена форма
бланку для письмових звернень осіб, які знаходяться на обліку в органах пробації.
1.1.3. Розвиток мережі партнерів центрів та налагодження якісної співпраці з
існуючими партнерами, в тому числі з регіональною організацію Всеукраїнської
громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих», громадськими
організаціями осіб з інвалідністю шляхом поширення інформаційних матеріалів,
проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів:

29.02.2020 року заступником
директора
проведено
захід
у
Запорізькій
обласній
організації
інвалідів
«Українське
товариство
глухих»
на
тему
«Доступ
до
безоплатної правової допомоги». Під
час заходу присутнім було повідомлено
про порядок звернення до центру та
процедуру
отримання
безоплатної
первинної та вторинної правової
допомоги.
На заході були присутні 40 осіб.
Під час лекції у Запорізькій обласній організації інвалідів
«Українське товариство глухих»

1.1.4. Організація та участь у спільних заходах за участю представників органів
виконавчої влади, військових частин Збройних Сил України, місцевого самоврядування,
установ та організацій, які надають БПД:
11.01.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» взято
участь у круглому столі у Вільнянському районному секторі УДМС України в Запорізькій
області за участю начальника Вільнянського РС УДМС Біюн Н.М., заступника Мормуль
Л.А. та спеціалістів з питання паспортизації засуджених.
Під час заходу було обговорено проблеми, пов’язані з паспортизацією осіб,
засуджених до позбавлення волі та звільнених з місць позбавлення волі.
На заході були присутні 6 осіб.
Поширено інформаційні буклети у кількості 7 шт.
16.01.2020 року проведено “круглий” стіл у Вільнянській районній раді за участю
голови Вільнянської районної ради Салякіна А.О. та працівників ради.
Під час зустрічі було презентовано оновлену публікацію видання “Правовий
майданчик Вільнянського бюро правової допомоги” та обговорено розроблення програми
щодо подальшої співпраці з БПД.
17.01.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» було
прийнято участь в засіданні тарифної комісії з питання підняття тарифів на
теплопостачання ТОВ «Теплоенергетик» та з питання підняття тарифів за централізоване
водопостачання та водовідведення КП «Оріхівський водоканал» Оріхівської міської ради
Запорізької області в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та недопущення
порушень чинного законодавства, яка відбулась в кабінеті заступника голови Оріхівської
міської ради Вініченка М.В.
На заході були присутні 12 чоловік.
23.01.2020 року працівниками відділу
«Запорізьке
бюро
правової
допомоги»
у
Шевченківському відділі сприяння зайнятості
Запорізького міського центру зайнятості відбулась
зустріч спільно з представниками Шевченківського
військового
комісаріату.
уповноваженими
представниками військових частин, зокрема 55-та
окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ», 17та окрема танкова Криворізька бригада імені
Костянтина Пестушка, 79-та окрема Миколаївська

десантно-штурмова бригада. На заході обговорили
особливості проходження військової служби за
контрактом, порядок надання пільг та переваг
військовослужбовцям, зокрема щодо розмірів
грошового забезпечення, виплати підйомної
допомоги, компенсацію вартості найму житла,
пільговий вихід на пенсію, особливості доплат за
перебування на І та ІІ рубежі оборони під час
проведення операції ООС, порядок надання
правової
допомоги військовослужбовцям та
учасникам АТО.
На заході були присутні 13 осіб.

Зустріч з представниками
Шевченківського військового комісаріату.
уповноваженими представниками
військових частин, зокрема 55-та окрема
артилерійська бригада «Запорізька Січ»,
17-та окрема танкова Криворізька
бригада імені Костянтина Пестушка, 79та окрема Миколаївська десантноштурмова бригада на базі
Шевченківського відділу сприяння
зайнятості Запорізького міського центру
зайнятості

1.1.5. Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та засобах
масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня реклама (соціальна
реклама) міського типу, та актуальної правової інформації (у т.ч. правові консультації,
статті, витяги з законодавчої бази тощо) на інформаційних сайтах партнерів (органів
державної влади, ОМС, неурядових організацій):
У період січня 2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової
допомоги» передано друковане видання газети «Правовий майданчик Оріхівського бюро
правової допомоги» селищним головам Комишуваської об’єднаної територіальної
громади , для розповсюдження на території їхніх старостинських округів. Також
поширено друковане видання газети «Правовий майданчик Оріхівського бюро правової
допомоги» та ознайомлено з правовими питаннями висвітленими в ній селищним головам
Преображенської ОТГ для розповсюдження в Преображенських старостинських округах .
Вищезазначену газету також поширено серед читачів Преображенської бібліотеки та
ознайомлено з правовими питаннями висвітленими в ній, а саме: домашнє насильство, як
себе захистити; поновлення строку на прийняття спадщини. Серед присутніх було
розповсюджено 30 друкованих матеріалів.
14.01.2020 працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги розміщено
правову консультацію на тему: «Вирішення земельних спорів, судовий та позасудовий
порядок» на офіційному веб-сайт Преображенської об’єднаної територіальної громади за
посиланням:
https://preobrazhenska-gromada.gov.ua/more_news/1579013552/
14.01.2020 працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги розміщено
правову консультацію на тему: «Правовий майданчик Оріхівського бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайт Преображенської об’єднаної територіальної громади за
посиланням:
https://rada.info/upload/users_files/04353927/4ff86e1e7f63b714995058ef2947e3c2.pdf
14.01.2020 працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги розміщено
правову консультацію на тему: «Вирішення земельних спорів, судовий та позасудовий
порядок» на офіційному веб-сайт Комишуваської об’єднаної територіальної громади за
посиланням:
http://komishgromada.gov.ua/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%96%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%
8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%82/

29.01.2020 року працівниками центру на сторінці Запорізького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено
консультацію на тему «Як отримати довідку з державної статистичної звітності про
наявність земель та їх розподіл» за посиланням:
https://www.facebook.com/notes/запорізький-місцевий-центр-з-надання-бвпд/якотримати-довідку-з-державної-статистичної-звітності-про-наявність-земель-таї/1095964797403454/
30.01.2020 працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» розміщена
Інформація «Порядок укладення та розірвання шлюбного договору. Визнання недійсним
шлюбного договору» на офіційному веб-сайті Оріхівської об’єднаної територіальної
громади за посиланням:
http://ormr.gov.ua/informatsiia_orikhivskogo_biuro_pravovoi_dopomogi_v_ramkakh_pr
oektu_ia_maiu_pravo/5503poriadok_ukladennia_ta_rozirvannia_shliubnogo_dogovoru_viznannia_nediisnim_shliubnogo_d
ogovoru.html
30.01.2020 працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» розміщена
Інформація «Права та обов’язки подружжя по утриманню» на офіційному веб-сайті
Оріхівської об’єднаної територіальної громади за посиланням:
http://ormr.gov.ua/informatsiia_orikhivskogo_biuro_pravovoi_dopomogi_v_ramkakh_pr
oektu_ia_maiu_pravo/5512-prava_ta_oboviazki_podruzhzhia_po_utrimanniu.html
30.01.2020 працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» розміщена
Інформація «Порядок укладення та розірвання шлюбного договору. Визнання недійсним
шлюбного договору» на офіційному веб-сайті Преображенської об’єднаної територіальної
громади за посиланням:
https://preobrazhenska-gromada.gov.ua/more_news/1580383807/
07.02.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційних веб-сайтах Новомиколаївської РДА та Новомиколаївської
райради було розміщено статтю "Як отримати довідку з державної статистичної звітності
про наявність земель та їх розподіл" посилання:
http://nmrda.gov.ua/content/yak-otrymaty-dovidku-z-derzhavnoyi-statystychnoyizvitnosti-pro-nayavnist-zemel-ta-yih
https://nnik-rada.gov.ua/news/15-33-34-07-02-2020/
13.02.2020 року у газеті Новомиколаївського району Запорізької області "Наше
життя" було надруковано статтю "Як отримати довідку з державної статистичної звітності
про наявність земель та їх розподіл".
21.02.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної ради Запорізької області
ради було розміщено статтю "Право спільної сумісної власності подружжя" за
посиланнями:
https://nnik-rada.gov.ua/news/08-46-40-21-02-2020/
22.02.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайті Новомиколаївської РДА було розміщено статтю
"Право спільної сумісної власності подружжя" за посиланнями:
http://nmrda.gov.ua/content/pravo-spilnoyi-sumisnoyi-vlasnosti-podruzhzhya.

24.02.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
розміщена правова консультація на тему «Процедура скорочення чисельності або штату
працівників». Визнання недійсним шлюбного договору» на офіційному веб-сайті
Комишувахської об’єднаної територіальної громади за посиланням:
http://komish-gromada.gov.ua/скорочення-чисельності-або-штату-пра/
24.02.2020 року працівниками центру на сторінці Запорізького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено
консультацію на тему «Приватизація земельної ділянки можлива без погодження меж із
суміжним землекористувачем» за посиланням:
https://www.facebook.com/notes/запорізький-місцевий-центр-з-наданнябвпд/приватизація-земельної-ділянки-можлива-без-погодження-меж-із-суміжнимземлекорис/1117039645295969/
04.03.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
розміщено на стендах ОМС та інформаційних сайтах партнерів (Вільнянська районна
рада, Вільнянська міська рада, Вільнянська районна державна адміністрація, Вільнянська
районна філія обласного центру зайнятості, Реєстраційна служба Вільнянського
управління юстиції) інформацію про роботу центрів та бюро: розміщено друковану газету
«Правовий майданчик» Вільнянське бюро правової допомоги, поширено 30 буклетів з
найбільш актуальних правових потреб громадян.
На сайтах Вільнянської районної ради, Вільнянської міської ради, Вільнянської
райдержадміністрації, Вільнянському районному відділі державної реєстрації актів
цивільного стану південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.
Дніпро) розміщено оновлену публікацію видання “Правовий майданчик Вільнянського
бюро правової допомоги”.
11.03.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної ради Запорізької області
було розміщено статтю "Декларування-2020: роз’яснення щодо змін у заповненні
декларації" посиланнями:
https://nnik-rada.gov.ua/news/13-32-47-11-03-2020/
10.03.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайті Новомиколаївської РДА було розміщено статтю
"Декларування-2020: роз’яснення щодо змін у заповненні декларації" посиланнями:
http://nmrda.gov.ua/content/pravovi-konsultaciyi-vid-fahivciv-viddilunovomykolayivske-byuro-pravovoyi-dopomogy
11.03.2020 року працівниками центру розміщено статтю на офіційному веб-сайті
Запорізької районної ради Запорізької області на тему «Декларування-2020: роз’яснення
щодо змін у заповненні декларації» за посиланням:
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2283-deklaruvannia2020_roziasnennia_shchodo_zmin_u_zapovnenni_deklaratsii.html
11.03.2020 року працівниками центру розміщено статтю на офіційному веб-сайті
Запорізької районної ради Запорізької області на тему «Як вирішити спір про місце
проживання дитини» за посиланням:
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2284iak_virishiti_spir_pro_mistse_prozhivannia_ditini.html
25.03.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційних веб-сайтах Новомиколаївської РДА та Новомиколаївської

районної ради було розміщено інформацію щодо надання правової допомоги дистанційно,
за посиланням:
http://nmrda.gov.ua/content/uvaga-bezoplatna-pravova-dopomoga-informuye
https://nnik-rada.gov.ua/news/09-08-00-25-03-2020/
30.03.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної ради було розміщено
статтю "По всій території України запровадили надзвичайну ситуацію та продовжили дію
карантину" за посилання:
https://nnik-rada.gov.ua/news/10-26-46-30-03-2020/
31.03.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційному веб-сайті Новомиколаївської РДА розміщено дві статті за
темами "Запровадження надзвичайної ситуації" та "Відповідальність за порушення правил
карантину" за посиланням:
http://nmrda.gov.ua/content/uvaga-informuye-viddil-novomykolayivske-byuropravovoyi-dopomogy-zaporizkogo-miscevogo-0
http://nmrda.gov.ua/content/uvaga-informuye-viddil-novomykolayivske-byuropravovoyi-dopomogy-zaporizkogo-miscevogo
31.03.2020 року працівниками центру розміщено статтю на офіційному веб-сайті
Запорізької районної ради Запорізької області на тему «Відпустки на час карантину» за
посиланням:
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2314vidpustki_na_chas_karantinu.html
31.03.2020 року працівниками центру розміщено статтю на офіційному веб-сайті
Запорізької районної ради Запорізької області на тему «Повернення квитка на масовий
захід» за посиланням:
http://zprada.gov.ua/bezoplatna_pravova_dopomoga/2315-.html
З початку березня 2020 року Запорізьким місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було досягнуто домовленості щодо розміщення соціальної
реклами центру на білбордах у м. Запоріжжі.

1.1.6. Здійснення «вуличного» інформування населення з питань доступу до
безоплатної правової допомоги для жителів територіальних громад (до дня дитини, дня
міста, дня БПД тощо) та поширення інформаційних роздаткових матеріалів:
16.01.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» в
органах місцевого самоврядування та шляхом здійснення «вуличного» інформування
населення було поширено друковане видання «Правовий майданчик Вільнянського бюро

правової допомоги» населенню було надано інформацію з питань доступу до безоплатної
правової допомоги.
19.02.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» до
«Дня державного герба України» було здійснене «вуличне» інформування населення з
питань доступу до безоплатної правової допомоги.
Проінформовано 25 осіб. Поширено 25 буклетів.
28.01.2020
року
працівниками
відділу
«Оріхівське
бюро
правової
допомоги» було проведено вуличне
консультування при якому роз’яснено такі
питання, як стягнення аліментів на
повнолітню дитину при продовженні
навчання,
факт
встановлення
особі
належності
правовстановлюючих
документів, порядок отримання субсидії та
інші.
Поширено 18 друкованих матеріалів.
Проконсультовано 7 осіб.

Під час інформування у с. Преображенка
Оріхівського району

Під час вуличного інформування
у м. Оріхів

12.03.2020
року
працівниками
відділу
«Оріхівське
бюро
правової
допомоги»
проведено
вуличне
консультування
мешканців
села
Преображенка та поширено
друковане
видання газети Правовий майданчик
Оріхівського бюро правової допомоги їх
ознайомлено з правовими питаннями
висвітленими в ній серед мешканців
Преображенської об’єднаної територіальної
громади. Зазначену газету через заступника
Преображенської ОТГ Осіпову Н.І. було
передано
селищним
головам
Преображенської ОТГ для розповсюдження
в
Преображенських
старостинських
округах . Видання газети поширено серед
працівників комунальної установи «Центр
надання
соціальних
послуг»
Преображенської
сільської
ради
Оріхівського району та ознайомлено з
правовими питаннями висвітленими в ній, а
саме: реєстрація права власності на
земельну ділянку, припинення договору
оренди землі шляхом його розірвання.
Серед присутніх було розповсюджено 30
друкованих матеріалів.

1.1.7. Інформаційно-роз’яснювальні виступи та участь у постійно діючих
програмах, правових програмах, рубриках на ТБ, радіо:

02.01.2020 року директором центру взято участь у радіопередачі на громадському
радіо «UA: ЗАПОРІЖЖЯ» День «Безоплатна правова допомога: хто та як може
скористатись».
02.01.2020 року на YouTube-каналі громадського радіо «UA: ЗАПОРІЖЖЯ»
розміщено відеоролик (запис ефіру) за участі директора центру на тему «Безоплатна
правова допомога: хто та як може скористатись» за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=lfgoOQU_Kes&feature=share&fbclid=IwAR3UE3m5Wq13cC5J04VPpqHoqb50mdgitBWjSe6gcftd-yM-pa1mtBs39w.
21.02.2020 року директором центру взято участь у радіопередачі на громадському
радіо «UA: ЗАПОРІЖЖЯ» Програма "На часі" - про домашнє насильство та про те, як із
ним боротися. Запис ефіру доступний за посиланням:
https://www.mixcloud.com/radiozp/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96-19022020%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%BE/?fbclid=IwAR0y9DaA2c0q24_xAKTSbL0fVMhOtLflEWtiLPdj7fXanj5Jt6Idjrtzxu8
11.03.2020 року заступником директора взято участь у ефірі програми «Тема дня»
«UA: ЗАПОРІЖЖЯ» на тему «Безпека запорізьких парків». Ефір доступний за
посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=TIjRMNPZ0mY&fbclid=IwAR2YxLp3RKDFIpqvT
RGdNhmlPuLSVzHpZD0BxJLNNbhAApUXN2yqmLNEcOw
https://zp.suspilne.media/episode/29685?fbclid=IwAR17ADZ81XRoVlFQnuyL5rYRmu
xgbDzMdwVx3RSQEXNX4ZpeDmiZWz4jWJ0
1.1.8. Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях міських,
сільських, селищних рад:
15.01.2020 працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги проведено
виїзний прийом громадян в смт. Комишуваха Оріхівського району в приміщенні Центру
надання адміністративних послуг Комишувахської об’єднаної територіальної громади.
Надано 15 консультацій.
16.01.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» в
приміщенні районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району
відбувся консультативно-правова зустріч з мешканцями району.
Консультацію отримали 2 особи.
23.01.2020
року
працівниками
відділу
«Новомиколаївське
бюро
Прийом
правової допомоги» забезпечено
громадян
у
роботу мобільного офісу в
Тернуватській
Тернуватській селищній раді було
селищній раді
проведено
прийом
громадян Новомиколаївського
робочою групою "Мобільний
району
соціальний офіс".
Під час проведення заходу
за консультаціями звернулося 7
осіб.

23.01.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» забезпечено роботу мобільного офісу в Зеленівській сільській раді було
проведено прийом громадян робочою групою "Мобільний соціальний офіс".
Під час проведення заходу за консультаціями звернулося 6 осіб.
06.02.2020 працівниками відділу
«Оріхівське бюро правової допомоги»
разом з працівниками Оріхівського відділу
обслуговування громадян Пологівського
об’єднаного УПФУ в Запорізькій області
проведено виїзний прийом громадян в смт.
Комишуваха
Оріхівського
району в
приміщенні
Центру
надання
адміністративних послуг Комишувахської
об’єднаної територіальної громади.
Надано 30 консультацій.
Виїзний прийом громадян в смт. Комишуваха
Оріхівського району

13.02.2020 працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» разом з
працівниками Оріхівського відділу обслуговування громадян Пологівського об’єднаного
УПФУ в Запорізькій області проведено виїзний прийом громадян в с. Новоселівка
Преображенської об’єднаної територіальної громади в приміщенні селищної ради.
Надано 17 консультацій.
05.03.2020 працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» разом з
працівниками Оріхівського відділу обслуговування громадян Пологівського об’єднаного
УПФУ в Запорізькій області проведено виїзний прийом громадян в смт. Комишуваха
Оріхівського району в приміщенні Центру надання адміністративних послуг
Комишувахської об’єднаної територіальної громади.
Надано 18 консультацій.
1.1.9. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів з
правової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення, осіб з інвалідністю, пенсіонерів:
16.01.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги»
проведено семінар у Шевченківському відділі сприяння зайнятості Запорізького міського
центру зайнятості для осіб з інвалідністю. Присутнім надано інформацію про реалізацію
особою з інвалідністю свого права на працю, права та обов'язки осіб з інвалідністю щодо
утримання, складання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та інше.
Також, під час заходу присутні були поінформовані про право на безоплатну правову
допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок її надання.
За заході були присутні 25 осіб.

31.01.2020 року працівниками відділу
«Оріхівське бюро правової допомоги» в
приміщенні Комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр» Оріхівської міської ради для
батьків дітей з інвалідністю та особливими
освітніми потребами було проведено семінар на
тему: «Відповідальне батьківство» на якому
присутнім було роз’яснено розміри, підстави та
нарахування аліментів; правила виїзду дитини за
кордон; порядок отримання податкової знижки
на навчання, а також присутнім було роз’яснено
порядок звернення за наданням безоплатної
вторинної правової допомоги.
На заході були присутні 9 осіб.
Поширено інформаційні буклети в
кількості 9 штук.

Семінар на тему «Відповідальне
батьківство» в інклюзивно-ресурсному
центрі

1.1.10. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів:
а) в підрозділах служби пробації;
б) в установах виконання покарань;
в) у профільних громадських організаціях ветеранів та учасників АТО, шпиталях;
г) у приміщеннях військових частин Збройних Сил України в рамках реалізації
завдань Меморандуму про наміри щодо співробітництва між Міністерством оборони
України та Координаційним центром з надання правової допомоги;
ґ) будинках-інтернатах та притулках, службах у справах дітей органів місцевого
самоврядування;
д) в притулку для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства;
е) в лікувальних закладах;
є) в громадських організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, УТОГах,
УТОСах:
21.01.2020, 28.01.2020, 30.01.2020,04.02.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020,
18.02.2020, 25.02.2020,.12.03.202, 03.03.2020, 10.03.2020 року - працівниками відділу
‘‘Запорізьке бюро правової допомоги’’ здійснювались виїзні прийоми громадян для
надання безоплатної правової допомоги мешканцям Хортицького району м. Запоріжжя в
приміщенні дистанційного пункту доступу за адресою: 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв
93-ї бригади, 16 А.
Консультацію з правових питань отримали 142 особи.
20.01.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги»
забезпечено роботу мобільного правового офісу у Вознесенівському районному відділі
Філії Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій.
Надано 3 консультації.
27.01.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
забезпечено роботу мобільного правового офісу ц приміщенні Громадської організації
"Вільнянська районна спілка воїнів АТО".
Надано 7 консультацій.

24.01.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
забезпечено роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в
приміщенні Оріхівського районного відділу з питань пробації Південно-Східного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції на тему: «Відповідальність батьків за виховання дітей».
На заході було надано 5 консультацій з питань: обов’язки батьків, щодо виховання
та розвитку дітей адміністративна відповідальність батьків, за вчинення правопорушень
неповнолітніми дітьми, порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги та з
інших питань.
12.02.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
забезпечено роботу мобільного офісу на території Державної установи «Софіївська
виправна колонія (№ 55)».
Надано 15 консультацій.
29.02.2020 року заступником директора проведено консультування у Запорізькій
обласній організації інвалідів «Українське товариство глухих» на тему «Доступ до
безоплатної правової допомоги».
Надано 4 консультації з питань виїзду дитини за кордон без дозволу одного з
батьків, поділу спільного майна подружжя, прав дитини на майно батька тощо.
1.1.11. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів за участі
спеціалістів територіальних органів управління Пенсійного фонду України у приміщенні
центру:
15.01.2020 року у приміщенні центру працював спільний мобільний пункт з
представником управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області з питань
пенсійного законодавства.
1.1.12. Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими
фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від
домашнього насильства або насильства за ознакою статті, на базі загальних та
спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам
БПД:
06.02.2020
року
працівниками
відділу
«Вільнянське бюро правової допомоги» надано
адресну правову допомогу особі похилого віку, з
обмеженими фізичними можливостями — 99-річному
Макарову Степану Івановичу за місцем його
проживання. Клієнту були надані консультації з
питань порядку надання субсидії, можливі доступні
пільги для осіб з інвалідністю, а також процедура
звернення до поліції із заявою про крадіжку.
Під час надання адресної правової
допомоги

27.02.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги»
спільно зі спеціалістами відділу соціальної роботи Хортицькому району Шкіндер І.В. був
проведений вихід за адресою проживання гр. Черниш Л.І. яка звернулася з письмовою
заявою до МЦ з надання БВПД про надання правової допомоги. За результатами розгляду
звернення підготовлена письмова відповідь.

1.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»
1.2.1. Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку
для
наповнення
довідково-інформаційної
платформи
правових
консультацій
«WikiLegalAid»:
07.02.2020 року складено та розміщено статтю на тему «Порядок заготівлі
другорядних лісових ресурсів» за посиланням:
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4
%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D
0%BB%D1%96_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B
4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2
27.02.2020 року розміщено статтю на тему «Порядок організації медичної
допомоги хворим на ВІЛ/СНІД» за посиланням:
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Порядок_організації_медичної_допомоги_хвор
им_на_ВІЛ/СНІД
27.02.2020 року працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги розміщено статтю за посиланням «Оскарження бездіяльності слідчого
у зв’язку із неповерненням тимчасово вилученого майна» за посиланням:
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Оскарження_бездіяльності_слідчого_у_зв’язку
_із_неповерненням_тимчасово_вилученого_майна
З Координаційним центром з надання правової допомоги узгоджені теми 7
консутацій та відбується їх підготовка.
1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових
консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій
«WikiLegalAid»:
У звітному період перегляд на актуальність статей, розміщених на довідковоінформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» та, за необхідності, їх
редагування, проводилися на регулярній основі. Здійснено 7 редагувань.
1.2.3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»:
25.03.2020 року заступником директора з метою популяризації довідковоінформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» підготовано методичні
рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо використання довідковоінформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid», які були направлені до
органів місцевого самоврядування та органів державної влади, з якими центром
налагоджено співпрацю, а саме:
1. Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області.
2. Вільнянська районна рада Запорізької області.
3. Долинська об'єднана територіальна громада Запорізької області.
4. Запорізька районна рада Запорізької області.
5. Комишуваської об'єднаної територіальної громади Запорізької області.

6. Кушугумська селищна рада Запорізької області.
7. Новомиколаївська районна державна адміністрація Запорізької області.
8. Новомиколаївська районна рада Запорізької області.
9. Новомиколаївська селищна рада Новомиколаївського району Запорізької
області.
10. Оріхівська об'єднана територіальна громада Запорізької області.
11. Оріхівська районна державна адміністрація Запорізької області.
12. Оріхівська районна рада Запорізької області.
13. Таврійська об'єднана територіальна громада Запорізької області.
14. Широківська об'єднана територіальна громада Запорізької області.
Також, розміщена інформація на сторінці центру у мережі Facebook за посиланням:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1142995106033756&id=1438882
22611121&__xts__[0]=68.ARAehVFGikiYcPVDz_fn4jWHlYAgZ6PZF0vNTeG_LN6zZycfRTKkMkWaVZvHipNl3y3EFCtzyxpo52YfSw6LBHZQMSo95I259e5wORiRmJP0im9BosXLs9l
CNPiJNOchdONwlhum4MvPKmtCdrueIKFhOhniDsTH1tV1KTCaVy9tRFLnNe1GrGIsinv0uhHrYQJeyM2A1Qr9NXesh3Ttd
mVdmiYzZDSk1yYulwLjk-iObKuUdEZ4Bby2TaRwlu9n4AeUkHkmwI15g0zWZjJsMfrBkJ_uwzLLPvUaHcgmkC0JW91eSzCudYVTgR2NEk6f2zKNquHdx4Bgix_bwTX3Mg&__tn__=-R
1.3. БПД он-лайн
1.3.1. Оновлення та підтримання в актуальному стані бази даних стейкхолдерів:
Інформація щодо стейкхолдерів підтримується у належному стані, протягом
звітного періоду нових стейкхолдерів не виявлено.
1.4. Механізм перенаправлення
1.4.1. Укладення
додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині
перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги:
У звітному періоді Укладення додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в
частині переправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги не проводилося.
Проведені переговори з Державною уставною «Дружелюбівський виправний центр (№ 1)»
щодо укладення меморандуму про співпрацю на 2020 рік.
1.4.2. Розвиток мережі партнерів Центру та налагодження якісної співпраці з
існуючими партнерами, в тому числі з метою перенаправлення клієнтів між місцевим
центром з надання БВПД та партнерами для отримання комплексної допомоги:

25.02.2020 року працівниками
центру було взято участь у презентації
мобільного додатку для внутрішньо
переміщених осіб спільно з партнером
Всеукраїнським благодійним фондом
«Горєніє»,
відеоконсультація
для
якого тему «Доступ до правосуддя та
правової допомоги для внутрішньо
переміщених осіб» була створена за
участі працівників центру, з метою
забезпечення покращення доступу
внутрішньо переміщених осіб до
правової
інформації,
безоплатної
первинної та вторинної правової
допомоги.

Під час презентації мобільного додатку

ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД
2.1. Peer revive. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам
системи БПД
2.1.1. Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з
метою аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та обговорення проблемних
питань співпраці:
Зустрічі з адвокатами проходять на постійній основі. Також адвокатів, що
співпрацюють з запорізьми місцевим цетром, постійно поширюється інформація запрошення до участі у тренінгах, семінарах для підвищення кваліфікації.
2.1.2. Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості
отриманих послуг:
У звітному періоді здійснювався постійно-діючий моніторинг
анкетування клієнтів центру та відділів бюро правової допомоги.

у вигляді

2.1.3. Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту:
Впродовж звітного періоду щомісячно здійснюється підготовка інформації щодо
кращих практик надання правової допомоги клієнтам, які звернулись до Запорізького
місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги та відділів бюро.
З метою висвітлення інформації про приклади успішних практик надання БПД на
сторінці Facebook Запорізького місцевого центру з надання БВПД постійно розміщується
успішна практика надання безоплатної вторинної правової допомоги та правові
консультації на базі цієї практики відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги представництва, відділів бюро правової допомоги Центру, адвокатів
які співпрацюють з Запорізьким місцевим центром з надання БВПД.
27.01.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних

практик адвокатів центру під назвою «Домашнє насильство не може залишатися
безкарним» за посиланням:
https://www.facebook.com/notes/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1
%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D
0%BD%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1
%8F%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BC/109
4538784212722/
06.03.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних
практик співробітників центру під назвою «Як вирішити спір про місце проживання
дитини» за посиланням:
https://www.facebook.com/notes/запорізький-місцевий-центр-з-надання-бвпд/яквирішити-спір-про-місце-проживання-дитини/1125470864452847/
10.03.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних
практик співробітників центру під назвою «Право ВПО на допомогу за 2016-2018 роки
відновлено» за посиланням:
https://www.facebook.com/notes/запорізький-місцевий-центр-з-надання-бвпд/правовпо-на-допомогу-за-2016-2018-роки-відновлено/1128707894129144/
2.1.4. Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання безоплатної
правової допомоги (первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів, підготовка
висновків та рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлених
недоліків:
24-27.02.2020 року керівництвом центру
проведена перевірка процедури та якості надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
працівниками місцевого центру, за результатами якої
під час спільного навчання 28.02.2020 року
співробітникам надані відповідні роз’яснення та
рекомендації.

2.1.5. Проведення регулярного моніторингу діяльності відділів «Бюро правової
допомоги» силами центрального офісу МЦ:
За звітний період проводився моніторинг діяльності Вільнянського, Запорізького,
Новомиколаївського та Оріхівського бюро правової допомоги. Моніторинг проводився
шляхом аналізу дотримання порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги,
виконання планів діяльності відділів. Обґрунтованих скарг та нарікань щодо роботи бюро
по наданню первинної і вторинної правової допомоги від клієнтів не надходило.

2.2. Strategic litigation
2.2.1. Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, підготовка
та розробка заходів реагування:
У звітному періоді були виявлені актуальні правові проблеми «масового»
характеру, а саме питання захисту прав та законних інтересів громадян у зв’язку з
введенням карантину. Для реагування на зазначені проблеми Запорізьким місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється розміщення
правопросвітницьких матеріалів відповідної тематики на інформаційних дошках
центру/бюро, на сторінці центру у мережі Facebook, а також на сайтах організаційпартнерів.
ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації
своїх прав
3.1. Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації
3.1.1. Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам медіації:
У звітному періоді необхідності у наданні пропозицій щодо залучення осіб до
навчання навичкам медіації не виникало.
3.1.2. Налагодження співпраці з установами, які надають послуги з медіації, з
метою перенаправлення клієнтів:
У звітному періоді необхідності у налагодженні співпраці з установами, які
надають послуги з медіації, з метою перенаправлення клієнтів не виникало.
3.2. Незалежні провайдери
3.2.1. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо
створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних
місцевих програм:
15.01.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
проведено зустріч з заступником селищного голови Комишувахської об’єднаної
територіальної громади Заєць Н.Г., з метою надання методичної допомоги з прийняття
відповідної місцевої програми. Розглянуті проблемні питання по вищезазначеній темі та
шляхи їх вирішення.
11.02.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» були проведені робочі зустрічі з метою надання методичної допомоги щодо
прийняття місцевої програми з надання правової допомоги.
3.2.2. Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню
результатів роботи та напрацюванню нових підходів до надання БПД. Налагодження
механізмів співпраці з правовими інституціями, БО та ГО, що опікуються
проблематикою захисту цільових груп:

21.02.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
взято участь у засіданні за «круглим столом» на базі Вільнянської районної філії
Запорізького обласного центру зайнятості на тему: «Соціальна справедливість –
основоположний принцип добробуту суспільства», присвячений Всесвітньому дню
соціальної справедливості, який щороку відзначається 20 лютого.
Мета заходу — підкреслити актуальність для українського суспільства питань
дотримання прав людини в усіх сферах (від трудових відносин до відносин у родині),
попереджувати їх порушення та сприяти утвердженню правової культури у місцевих
громадах.
До участі були запрошені представники соціальних партнерів, які надають послуги
населенню на території Вільнянського району: - Надія Береснєва – начальник
Вільнянського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) УОГ ПФУ у
Запорізькій області; - Ольга Іванісова – начальник відділу з контролю та соціального
обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці УСЗН Вільнянської
райдержадміністраціії;
Вільнянську районну філію Запорізького ОЦЗ представляли: заступник директора –
начальник відділу надання соціальних послуг Тетяна Жуковська та заступник начальника
відділу надання соціальних послуг Оксана Кириченко.
Предметом для обговорення на круглому столі стали наступні питання: формування трудових відносин на локальному ринку праці; - дотримання прав людини в
частині доступу до зайнятості; - дотримання соціально-економічних прав, як запорука
надійного пенсійного забезпечення; - рівні права — рівні можливості для різних верств
населення і, зокрема, сприяння дотриманню і захисту прав соціально незахищених
категорій громадян та осіб з інвалідністю. - механізм реалізації права на безоплатну
правову допомогу в цивільних і адміністративних справах.
Учасники засідання обмінялися досвідом, - кожен у своїй сфері, а також визначили
ключові пункти подальшої співпраці у вирішенні проблем соціальної справедливості.
Крім того, за «круглим столом» із партнерами обговорено результати роботи та
нові підходи до надання БПД.
На заході були присутні 15 осіб.
04.02.2020 року працівниками відділу
«Оріхівське бюро правової допомоги» було
взято участь в робочій зустрічі з Благодійним
фондом «Карітас Запоріжжя» , за участі БФ «
Надія дитини» , ГО «Учасників бойових дій
Оріхівського району», учасників молодіжної
ради Оріхівської об’єднаної територіальної
громади, секретаря Оріхівської міської ради
Лепетченко
Алевтини
Миколаївни,
представників Оріхівського військового
комісаріату з метою обговорення результатів
роботи даних організацій та напрацювання
нових підходів щодо надання безоплатної
правової допомоги таким категоріям осіб, як
учасники бойових дій, батьки дітей з
інвалідністю та особливими освітніми
потребами, дітям.
На заході були присутні 12 осіб.

Участь у робочій зустрічі з БФ «Карітас
Запоріжжя»

3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для
категорій осіб, які мають право на БВПД:

29.01.2020 року працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги проведено семінар у Правобережному відділі Запорізького міського
центру зайнятості на тему «Доступ до безоплатної правової допомоги». Надана
інформація щодо порядку отримання первинної правової допомоги, а також перелік
документів, необхідний для отримання вторинної правової допомоги.
На заході були присутні 10 осіб.
20.02.2020
року
працівниками
відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги»
у
приміщенні
Новомиколаївської
районної
філії
Запорізького обласного центру зайнятості
Новомиколаївським
бюро
правової
допомоги проведено семінар на тему
"Право
спільної
сумісної
власності
подружжя". Під час семінару присутнім
надана інформації щодо принципів поділу
майна, набутого у шлюбі, види майна, які у
будь-якому випадку належать лише одному
з подружжя, порядок розгляду спорів про
поділ майна подружжя.
На заході були присутні 11 осіб.

Семінар на тему «Право спільної сумісної власності
подружжя»

3.2.4. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого
самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм надання БПД,
залучення у якості їх виконавців як найширшого кола громадських організацій відповідного
профілю:
У звітному період розроблені та подані на розгляд до відповідних органів
місцевого самоврядування проекти програм надання безоплатної правової допомоги для
населення Новомиколаївського району Запорізької області, Вільнянського району
Запорізької області, Комишувахської об’єднаної територіальної громади Оріхівського
району Запорізької області.
20.03.2020 року на 42 черговій сесії 7 скликання Новомиколаївської районної ради
Запорізької області було затверджено Програму надання безоплатної правової допомоги
населенню Новомиколаївського району Запорізької області на 2020 рік.
Інші два проекти програм надання безоплатної правової допомоги наразі
знаходяться на стадії розгляду.
3.2.5. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання
випадкам домашнього насильства:
12.02.2020 працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» в
Комунальному закладі «Навчально-виховного комплексу "Основа" Преображенської
сільської ради було прочитано лекцію для учнів на тему: «Протидія домашньому
насиллю». Учням було роз’яснено їх права, розглянуто види та ознаки домашнього
насилля, ознайомлено з колом осіб які підпадають під дію ЗУ «Про запобігання та
протидію домашньому насиллю» та надано правові поради з отримання юридичної
допомоги.
На уроці були присутні 23 учні.
Поширені друковані матеріали в кількості 23 шт.

04.03.2020 року працівниками відділу «Запорізьке
бюро правової допомоги» разом з Шевченківським
відділом сприяння зайнятості Запорізького міського
центру зайнятості
було проведено захід на тему:
«Запобігання та протидія гендерному та домашньому
насиллю» у приміщенні Запорізького міського центру
зайнятості. Було надано інформацію про систему БПД, а
також про види гендерної дискримінації, її прояви та
наслідки, способи захисту від домашнього насилля.
Були присутні 18 чоловік(15 осіб жіночої статі/3
особи чоловічої статі).
Поширено 18 буклетів.
3.2.6. Проведення
запобігання злочинності:

інформаційно-просвітницьких

Під час семінару на тему «Правовий захист дітей
та система безоплатної правової допомоги»

Під час тренінгу, спрямованого на запобігання
злочинності, пов’язаної із торгівлею людьми

заходів,

спрямованих

на

09.01.2020
року
працівниками
відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги»
в
актовому
залі
ОНЗ
Новомиколаївської СЗОШ № 1 на
районному
методичному
об'єднанні
класних керівників було проведено семінар
на тему «Правовий захист дітей та система
безоплатної правової допомоги». Під час
заходу присутніх ознайомили з питаннями
захисту дітей від домашнього насильства, а
також протидії булінгу.
На заході були присутні 47 осіб.

18-19.02.2020
року
в
Запоріжжі
працівниками Оріхівського бюро було прийнято
участь
у
тренінгу
для
членів
мультидісціплінарної групи з протидії торгівлі
людьми в Запорізькій області
На тренінгу були присутні головні
стейкхолдери, які працюють в галузі надання
допомоги постраждалим – Департамент
соціального захисту населення ЗОДА, Служби у
правах дітей ЗОДА, Департаменту освіти та
науки ЗОДА, Управління боротьби зі
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ
НП України в Запорізькій області, обласного та
міського центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Управління державної
міграційної служби, Центрів зайнятості,
Центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та громадських організацій.
Під час тренінгу було визначено поняття

«Торгівля людьми» його складові, елементи,
етапи, причини та наслідки, шляхи вербування
людей не лише за кордоном, а й безпосередньо
на території нашої країни, нашої області.
Представник поліції повідомив про можливі
шахрайські схеми, які зараз розповсюджені на
території нашої області.
Також було ретельно відпрацьовано
критерії
ідентифікації
постраждалих,
відмінності торгівлі людьми від інших форм
правопорушень, нормативну документацію
щодо протидії торгівлі людьми та визначили
чіткий алгоритм дій/перенаправлення у разі
ідентифікації постраждалої особи. На заході
були присутніми 17 осіб.

24.02.2020
року
працівниками
відділу "Новомиколаївське бюро правової
допомоги" відповідно до запрошення
Профспілкового комітету, взяв участь у
загальних зборах працівників філії
"Запорізький кінний завод №86" ДП
"Конярство України", яким понад 5
місяців не виплачується заробітна плата.
Під час заходу працівникам філії
був
роз'яснений
судовий
порядок
стягнення заборгованості з заробітної
плати, право працівника на отримання
компенсації
у
розмірі
середнього
заробітку за весь період невиплати йому
заробітної плати, порядок надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
а також умови скорочення чисельності або
штату працівників.
На заході були присутні понад 50
осіб.

Участь у загальних зборах Профспілкового комітету
"Запорізького кінного заводу №86"

3.2.7. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії
громадян (заходи, присвячені Дню Конституції України, Дню протидії торгівлі людьми,
Дню знань, Дню юриста, Дню захисника України, Всеукраїнській акції «16 днів проти
насильства», Дню захисту прав людини та ін.):
22.01.2020 року відбулася зустріч біля Хреста, встановленого борцям за волю та
незалежність Українських земель всіх часів, в селі Преображенка, організована
спеціалістами Оріхівського бюро безоплатної допомоги та Громадською організацією
«Воїнів-ветеранів Антитерористичної операції Оріхівського району Запорізької області»,

за підтримки голови Преображенської територіальної громади Сідуна Володимира
Анатольовича , Оріхівського військового комісаріату та бійця за незалежність України
Панченка Івана Васильовича.
Захід був присвячений Дню Соборності України – свято, що відзначається щороку
в Україні 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й
Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, починаючи з 1999
року. На зустрічі були присутні учасники бойових дій та їх сім’ї, представники
військового комісаріату, громадські діячі, представники надання соціальних послуг
населенню, активісти Оріхівського району, школярі та мешканці громад Оріхівського
району.
Після урочистої частини на зустрічі відбулося обговорення правових аспектів
роботи громадських організацій та діяльності ініціативних груп.
На заході були присутні 53 особи.
20.02.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» було
взято участь у вшануванні відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя
під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) захищаючи ідеали
демократії, відстоюючи права і свободи людини та європейське майбутнє України – 11
лютого 2015 року було видано Указ Президента України № 69/2015 «Про вшанування
подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».
Після урочистої частини в Оріхівському бюро правової допомоги відбулося
обговорення правових аспектів роботи громадських організацій та діяльності ініціативних
груп.
У заході прийняли участь 47 осіб.
3.2.8. Проведення
зайнятості:

інформаційних

заходів

в

закладах

Державної

служби

28.01.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
спільно із співробітником Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру
зайнятості Завідувачем сектору профорієнтації Наталією Прасоловою проведено
інформаційний та правопросвітницький семінар для безробітних громадян.
Безробітнім була надана інформація щодо порядку надання БВПД та роз’яснені їх
права та обов’язки під час перебування на обліку у філії. Розглянута ситуація, що склалася
на ринку праці району, про нові сучасні засоби пошуку роботи, про працевлаштування на
наявні вакансії як можливість отримання, зокрема, тимчасової роботи, про професійне
навчання як додатковий шанс знайти роботу, про самозайнятість, як один із видів
працевлаштування.
На заході були присутні 10 осіб.
Поширено інформаційні буклети у кількості 5 шт.
30.01.2020
працівниками
відділу
«Оріхівське бюро правової допомоги» в
Оріхівській районній філії Запорізького обласного
центру зайнятості проведено семінар на тему
«Легалізація зайнятості», на якому присутні були
ознайомлені з порядком працевлаштування та
звільнення робітників, правами та обов’язками
роботодавців та робітників, підставами для
розірвання трудового договору з ініціативи
працівника та роботодавця. Були надані відповіді
на питання щодо випадків обов’язковості

Під час семінару у Оріхівській районній філії
Запорізького обласного центру зайнятості

укладення трудового договору в письмовій формі,
порядку стягнення нарахованої, але невиплаченої
заробітної
праці,
порядку
проходження
випробування.
На заході були присутні 14 осіб.
Поширено інформаційні матеріали в
кількості 12 шт.

12.02.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» було
проведено захід у Запорізькому міському центрі зайнятості на тему: «Сімейні
правовідносини та батьківство». Присутнім була повідомлена інформація щодо спільного
майна подружжя, прав та обов’язків осіб у шлюбних відносинах, зокрема права на
утримання тощо.
На заході були присутні 20 осіб.
Поширено 20 буклетів.

Комунікативний захід у Вільнянській
районній філії Запорізького обласного
центру зайнятості, присвячений
Всесвітньому дню соціальної
справедливості

20.02.2020 року працівниками відділу
«Вільнянське бюро правової допомоги» проведено
спільно з соціальними партнерами інформаційнороз’яснювальний
та
комунікативний
захід
присвячений
Всесвітньому
дню
соціальної
справедливості
у
приміщенні
Вільнянської
районної філії Запорізького обласного центру
зайнятості. День кар’єри проведено для соціально
незахищених верств населення, а також безробітних
громадян, які перебувають на обліку у службі
зайнятості.
Кожен з учасників інформував присутніх
громадян щодо норм діючого законодавства, про
механізми захисту та можливості реалізації своїх
конституційних прав у сфері зайнятості, трудових
відносин, пенсійного, соціального та правового
забезпечення. Надано інформацію щодо надання
БППД та порядок за БВПД.
На заході були присутні 15 осіб.
Поширено інформаційні буклети у кількості
15 шт. Правовий майданчик «Вільнянського бюро»
отримали 15 осіб.

3.2.9. Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з
найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних
послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, стягнення
аліментів, позбавлення батьківських прав, отримання інвалідності, громадської безпеки,
тощо із залученням партнерів МЦ з числа громадських організацій, державних установ
та комунальних установ органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших
відповідно до потреби:
06.03.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» на
дорученням Координаційного центру з надання правової допомоги від 25.02.2020 року №
0363-20-20 та листом Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Донецькій та Запорізькій областях від 26.02.2020 року № 505/05 на березень

2020 року у межах правопросвітницької діяльності системи надання безоплатної правової
допомоги для працівників Оріхівського відділу обслуговування громадян Пологівського
об’єднаного УПФУ в Запорізькій області проведено тематичну правопросвітницьку
кампанію на тему: «Особливості декларування у 2020 році».
На заході були присутні 6 осіб.
12.03.2020
року
працівниками
відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги»
було
проведено
семінар
"Молодь на ринку праці" на базі
Новомиколаївської
районної
філії
Запорізького обласного центру зайнятості.
Під час семінару обговорювались питання
щодо перспективи розвитку бізнесу на
території
Новомиколаївського
району,
порядок
реєстрації
фізичної
особипідприємця та юридичної особи та інше.
На заході були присутні 9 осіб.

Обговорення під час семінару у Новомиколаївській
районній філії Запорізького обласного центру
зайнятості

3.2.10. Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад:
16.01.2020
року працівниками
відділу
«Вільнянське бюро правової допомоги» проведено
робочу зустріч у Вільнянській міській раді з
секретарем ради, секретарем виконкому Шраменко
Світланою Іванівною та співробітниками.
Під час зустрічі було презентовано оновлене
видання “Правовий майданчик Вільнянського бюро
правової допомоги”, обговорено розроблення
програми щодо подальшої співпраці з БПД та
питання створення незалежного провайдера на рівні
територіальних громад.

3.2.11. Налагодження співпраці з юридичними клініками, у тому числі проведення
навчально-тренінгових заходів для студентів юридичних клінік:
У січні-лютому 2020 року забезпечено проходження стажування студентами
юридичного факультету Запорізького національного університету, зокрема, під час
стажування для студентів працівниками центру проводились навчальні заходи спрямовані
на здобуття навичок складання процесуальних документів з питань розірвання шлюбу,
стягнення аліментів, визнання особи недієздатною, зняття арешту з нерухомого майна.
3.3. Мережа волонтерів БПД\Амбасадори БПД
3.3.1. Проведення робочих зустрічей з метою розбудови мережі доступу до БПД.
Проведення інформаційної кампанії щодо залучення та виявлення авторитетних осіб з
неповною юридичною або вищою освітою на території громад, міст, селищ, сіл для
залучення їх у якості волонтерів/амбасадорів:

16.01.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
проведена робоча зустріч з заступником голови районної державної адміністрації
Степаненко О.М. щодо питань покращення доступу населення до безоплатної правової
допомоги шляхом виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою
освітою для залучення їх у якості волонтерів/амбасадорів.
3.4. Визначення правових потреб громадян
3.4.1. Визначення першочергових спільних правових потреб територіальних
громад, органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних
питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції
(формування та підтримка в актуальному стані «карти правових потреб»):
Карта правових потреб територіальних громад Вільнянського, Оріхівського,
Новомиколаївського, Запорізького районів, міста Запоріжжя підтримується в актуальному
стані, проводиться постійний моніторинг проблемних питань територіальних громад. За
актуальними проблемними питаннями громади готуються правові консультації, які
доводяться до відома ОМС, в тому числі на сайтах ОМС, громадянам особисто під час
консультування та правопросвітницьких заходів.
ІV. Система
ефективною

БПД

є

незалежною,

клієнтоорієнтованою,

інноваційною,

4.1. Вдосконалене управління системою БПД.
4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центрів,
формування графіку його проведення, тем тощо:
У січні 2020 року директором центру проведено аналіз потреби у проведенні
внутрішніх навчань працівників центру з земельних питань та досягнуто домовленості з
партером – Громадською організацією «Правова скеля» щодо проведення таких навчань.
Працівники центру отримали доручення щодо постійного підвищення рівня знань з
питань земельної реформи та підготовки письмових консультацій на згадану тему.
4.1.2. Проведення навчань, семінарів, тренінгів для працівників місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги (надання БППД та БВПД, земельні
правовідносини, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз
діяльності, ІТ, комунікації):
28.02.2020 року проведено навчання для співробітників центру щодо застосування
положень ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», наказу
Координаційного центру з надання правової допомоги від 19.07.2019 року № 60 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання безоплатної правової
допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги» під
час визначення права особи відповідної категорії на безоплатну вторинну правову
допомогу; опрацювання вимог розділу 6 Закону України «Про запобігання корупції»,
Правил етичної поведінки працівників системи надання безоплатної правової допомоги,
затверджених наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від
29.03.2019 року № 40 «Про затвердження правил етичної поведінки працівників системи

надання безоплатної правової допомоги»; опрацювання питань належного внесення
відомостей про звернення клієнтів до Комплексної інформаційно-аналітичної системи
(КІАС) та інші питання надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
05.03.2020 року працівники центру взяли участь у навчанні на базі Регіонального
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій
областях.
12.03.2020 року працівниками центру взято участь у тренінгу у м. Запоріжжя,
спрямованому на розгляд питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні.
4.1.3. Забезпечення належного облаштування приміщень місцевого центру з
надання БВПД, у тому числі відділів «Бюро правової допомоги»:
Протягом звітного періоду здійснено аналіз належного облаштування приміщень
центру та відділів бюро правової допомоги. Підготовлені письмові обґрунтування до
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та
Запорізькій областях щодо необхідності додаткового фінансування для забезпечення
облаштування приміщень центру/бюро відеоспостереженням та кнопками виклику
працівників для маломобільних груп населення.
4.2. Оптимізовані витрати.
4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих місцевим
центром доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування
за отриманими дорученнями адвокатів:
У звітному періоді облік та узагальнення інформації щодо виданих центром
доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги проводився щопонеділка.
4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень для
надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на адвокатів:
У звітному періоді Центром проведено аналіз фактів відмов адвокатів від
прийняття доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування
за отриманими дорученнями, проведеним відділом організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, встановлено, що за звітний період
адвокати не відмовлялись від прийняття доручень для надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Фактів безпідставної відмови від прийняття доручень та звітування за
отриманими дорученнями адвокатів не встановлено.
4.2.3. Участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань
безоплатної правової допомоги в межах компетенції:
У звітному періоді необхідності у наданні пропозицій до проектів нормативноправових актів з питань безоплатної вторинної правової допомоги не виникало.
4.2.4. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за виданими
адвокатам дорученнями та виплачених коштів адвокатам:

У звітному періоді Центром проведено аналіз кількості прийнятих, звітованих,
перевірених актів за виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам шляхом
складання щотижневої оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу.
4.2.5. Проведення публічної презентації результатів
підпорядкованих йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ:

діяльності

РЦ

та

11.03.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» було
проведено публічну презентацію про діяльність відділу «Оріхівське бюро правової
допомоги» Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги за 12 місяців 2019 року в приміщенні Оріхівської районної філії Запорізького
обласного центру зайнятості з залученням партнерів.
На заході були присутні 12 осіб.
4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних
документів:
У звітному періоді Центром здійснювався аналіз кількості складених
процесуальних документів працівниками МЦ щомісячно. Робочі наради з приводу
підвищення якості надання безоплатної правової допомоги, в тому числі під складання
процесуальних документів, письмових консультацій, проводяться на постійній основі.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01.01.2020 по 31.03.2020 включно (звітний квартал) Запорізьким
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги, що є відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3312
звернень клієнтів, 3010 особам було надано правову консультацію, 302 із них написали
письмову заяву про надання БВПД.
Кількість нових клієнтів - 1163.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№

Найменування відділу Кількість
з/п МЦ
зареєстрова
них
звернень

1.

2.

3.

4.

5.

Відділ
правопросвітництва та
надання
безоплатної
правової допомоги
Відділ
«Вільнянське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Запорізьке
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Новомиколаївське
бюро
правової
допомоги»
Відділ
«Оріхівське
бюро
правової
допомоги»
Разом по МЦ

1230

516

Кількість
наданих
правових
консультацій

1075

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД
155

461

У
КІАС
– 1541

Кількість
перенаправ
лень
до
інших
провайдерів
БПД
0

55

0

746

708

38

0

350

323

27

0

470

443

27

0

3312

3010

302

У
КІАС
– 3011

0

Примітка 1. Дані у КІАС не співпадають з фактичними через технічну помилку.
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:
В звітному періоді клієнти зверталися з питань: з інших питань 814 (24,58 %),
іншого цивільного права 461 (13,92 %), сімейного права 370 (11,17 %), житлового права
250 (7,55 %), цивільного процесу 226 (6,82 %), спадкового права 195 (5,89 %), пенсійного
права 168 (5,07 %), земельного права 146 (4,41 %), трудового права 144 (4,35 %),
соціального забезпечення 122 (3,68 %), з питань виконання судових рішень 106 (3,2 %),
кримінального процесу 75 (2,26 %), адміністративних правопорушень 66 (1,99 %),
адміністративного права про дії або бездіяльність 64 (1,93 %), кримінального права 51
(1,54 %), податкового права 230 (0,91 %), договірного права 19 (0,57 %), медичного права
5 (0,15%), з неправових питань 0 (0,00%).

Таблиця 2. Інформація щодо розподілу звернень за категоріями питань
№
з/п

Категорія питань звернення

Кількість опрацьованих звернень
За звітний період
%

1. Соціальне забезпечення

122

3,68

2. Спадкове право

195

5,89

3. Сімейне право

370

11,17

5

0,15

5. Трудове право

144

4,35

6. Адміністративне право про дії або бездіяльність

64

1,93

7. Земельне право

146

4,41

8. Договірне право

19

0,57

9. Житлове право

250

7,55

10. Цивільне право

461

13,92

11. Виконання судових рішень

106

3,2

0

0

13. Інше

814

24,58

14. Цивільний процес

226

6,82

15. Кримінальний процес

75

2,26

16. Адміністративні правопорушення

66

1,99

17. Кримінальне право

51

1,54

18. Пенсійне право

168

5,07

19. Податкове право

30

0,91

3312

100

4. Медичне

12. Неправове питання

Разом

Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань:

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за категорією питань
Кримінальний процес;
2,26%

Адміністративні Адміністративне право;
правопорушення;
1,93%
1,99%

Кримінальне право;
1,54%

Податкове право;
0,91%

Виконання судових рішень;
3,20%
Соціальне забезпечення;
3,68%
Трудове право;
4,35%

Договірне право;
0,57%
Медичне право;
0,15%

Інші питання;
24,58%

Земельне право;
4,41%

Пенсійне право;
5,07%
Інше цивільне право;
13,92%
Спадкове право;
5,89%

Цивільний процес;
6,82%

Житлове право;
7,55%

Сімейне право;
11,17%

Вперше до Запорізького місцевого центру звернулося 1163 осіб з них 684 (58,81 %)
жінок та 479 (41,19%) чоловіків.
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю:

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю
Чоловіки;
41,19%

Жінки;
58,81%

Вперше до Запорізького місцевого центру звернулося 1163 осіб, віковий розподіл
серед яких такий:
Таблиця 3. Розподіл клієнтів відділу за віком
До 18

18-35

35-60

Понад 60

7 (0,60 %)

200 (17,20 %)

547 (47,03 %)

409 (35,17 %)

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком:
Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за віком
до 18 років;
0,60%

від 18 до 35 років;
17,20%

понад 60 років;
35,17%

від 35 до 60 років;
47,03%

Розподіл осіб за звітний період бюро за категоріями осіб, які мають право на
отримання БВПД.
Найбільше звернень, по яких було надано БВПД, зареєстровано від:
малозабезпечених осіб –142 (49,31 %);
ветеранів війни – 54 (18,75 %);
осіб з інвалідністю – 36 (12,50 %);
ВПО – 26 (9,03 %);
засуджені особи – 15 (5,21 %);
діти – 8 (2,78 %);
особи; які постраждали від домашнього насильства – 4 (1,39 %);
особи, щодо яких суд вирішує питання про надання психіатричної допомоги в
примусовому порядку – 3 (1,04 %).

Діаграма 4. Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на
отримання БВПД:
Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на звернення
Засуджені особи;
5,21%

Внутрішньо переміщені
особи; 9,03%
Особи з
інвалідністю;
12,50%

Діти;
2,78%

Особи, які постраждали від
домашнього насильтсва;
1,39%
Особи, щодо яких
суд вирішує
питання про
надання
психіатричної
допомоги в
примусовому
порядку;
1,04%

Ветерани війни;
18,75%

Малозабезпечені
особи;
49,31%

Крім того, Запорізьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період було:
- здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 7 дистанційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 407
осіб, в тому числі 158 особи звернулися за отриманням правових консультацій та
роз'яснень до мобільних консультаційних пунктів та 249 особа до дистанційних пунктів
доступу БПД;
- надано методичну допомогу 15 органам місцевого самоврядування, з якими
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
- проведено 30 правопросвітницьких заходів;
- розміщено у ЗМІ 34 інформаційних матеріали з питань надання БВПД;
- надано 50 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін`юсту.
Таблиця 4. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в
розрізі бюро
№
з/п

Найменування МЦ та
Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осіб,
що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ провайдерів
БПД, яким
надано
методичну
допомогу

Кількість
проведених
правопросвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронних
сервісів
МЮ

Кількість
інформацій
них
матеріалів,
розміщених
у ЗМІ

1.

Разом по МЦ, в
тому числі:

2.
3.

4.

5.

6.

13/158

7/249

1

30/567

50

34

Запорізький МЦ з
надання БВПД

1/4

0/0

14

2/50

0

11

Відділ
«Вільнянське бюро
правової
допомоги»

2/22

1/15

0

7/126

10

8

Відділ «Запорізьке
бюро правової
допомоги»

7/118

1/142

0

7/116

20

0

Відділ
«Новомиколаївське
бюро правової
допомоги»

2/13

0/0

0

3/70

12

7

Відділ «Оріхівське
бюро правової
допомоги»

1/5

5/92

1

11/205

8

8

Таблиця 5. Підсумки роботи відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами:

Критерії
роботи

Прийнято
письмових
звернень про
надання БВПД
Прийнято
рішень про
надання БВПД
Прийнято
рішень про
відмову в
наданні БВПД
Видано
доручень
Видано наказів
штатним

Кількість за звітний період (з 01.01.2020 по 31.03.2020 включно)
Відділ
організації
Відділ
надання
Відділ
Відділ
Відділ
«Новомико
безоплатної «Вільнянсь
«Оріхівське «Запорізьк
лаївське
вторинної
ке бюро
бюро
е бюро
бюро
правової
правової
правової
правової
правової
допомоги та допомоги»
допомоги»
допомоги»
допомоги»
роботи з
адвокатами
155
55
27
27
38

Кількість
всього по
Центру з
початку
року

302

149

57

23

25

34

288

10

0

4

1

1

16

115

22

6

19

22

184

26

34

17

6

19

102

працівникам
Видано
довіреностей
на
представництв
о інтересів
осіб, яким
надається
БВПД
Видано наказів
про заміну
адвокатів, які
надають БВПД
Видано наказів
про
припинення
надання БВПД
Розглянуто
заяв про
відмову від
адвокатів
надання БВПД

25

1

2

1

1

30

3

0

1

0

0

4

16

0

6

0

2

24

34

0

0

0

0

34

Таблиця 6. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були
подані адвокатами:
Критерії роботи

Кількість за звітний період

Прийнято актів за
дорученнями, виданими
Першим запорізьким МЦ
Направлено актів на оплату
до відділу фінансів

247

Кількість з початку 2020
року
247

204 акти на суму 492959,06
грн.

204 акти на суму 492959,06
грн.

